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Agenda
1 november

Food for the Good: Moldavische
maaltijd
9 november
Kroegentocht: lam met je lampion
13-17 november Kijkje op de werkvloer
21 november LaSSA pubquiz
27 november Alumni-lezing
29 november Djembécafé

Food for the Good: Moldavische
maaltijd
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

1 november
18:00-21:30
Vaartscherijnstraat 51
6 euro

De GoCo verandert voor een avond in een
restaurant. Een Moldavisch restaurant wel te
verstaan met een driegangenmenu voor maar 6
euro. Een absolute weelde voor menig student.
Bovendien is het eerste drankje nog gratis ook.
Daarna zal tegenover een klein bedrag drankjes
kunnen worden besteld aan de bar. Dus neem
contant geld mee! De gehele opbrengst gaat naar
het goede doel: Geef een Lach.
Tijdens de avond zullen we meer te weten te komen
over het doel waar Djembé zich dit jaar voor in zet.
Een super interessante en smakelijke avond dus!
Kom ook en je vriend, vriendin of voor mijn part je
oma is ook welkom!

Kroegentocht: lam met je lampion
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

9 november
20:00-23:00
onder de Domtoren
6,50 euro

Sint-Maarten valt vroeg dit jaar. Donderdag 9
november gaan we langs de Utrechtse huizen en
kroegen met onze lichtjes aan. In de hoop op een
lekker snoepje en misschien wel een biertje.
Tijdens de avond bezoek je met je groepje
verschillende kroegen en overal zal een spel worden
gespeeld die ons laat terugdenken aan onze
kindertijd. Daarnaast krijg je overal het eerste
drankje gratis! Een avond vol nostalgie, zoetigheid
en alcohol dus. Als dat geen goede combinatie is?
We verzamelen onder de Domtoren en eindigen
natuurlijk bij onze favoriete kroeg: Walden!
	
  
	
  

Kijkje op de werkvloer
Datum:

13 t/m 17 november

De hele week staat in het teken van de toekomst! De
spik-splinter-nieuwe Loopbaan Commissie heeft
namelijk verschillende bedrijfsbezoeken
georganiseerd. Zo wordt er een bezoek gebracht aan
Focus in Utrecht, maar vertrekken we ook woensdag
naar Den Haag voor Buitenlandse Zaken.
Houd de Facebook in de gaten voor de details en om
erachter te komen waar je op bezoek kunt in deze
week en breng een bezoek aan je toekomst!
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LaSSA pubquiz: Clash of Cultures
Datum:
Plaats:
Tijd:

21 november
Utrecht
Nog niet bekend

Vaste prik in je agenda: de jaarlijkse LaSSA
pubquiz! Een gezellige avond in Utrecht waar
een quiz zal worden gespeeld gericht op
antropologische interesses.

Alumni-lezing
Datum:
Tijd:
Plaats:
Prijs:

27 november
19:00
Drift 13
Gratis

Het is de eerste activiteit van de landelijke
antropologie samenwerking. Op deze avond
ontmoet je dus antropologen uit alle
windstreken. Hartstikke gezellig!

De Alumnicommissie organiseert deze
maandag een lezing met onze eigen Kees
Koonings. Hij gaat in op een thema uit de
oude doos: de relatie tussen antropologie
enerzijds en ontwikkelingsstudies
anderzijds: Wat hebben die studies met
elkaar te maken? Waar werken ze samen
en waar denken ze anders? En wat kan er,
vandaag de dag, nog van elkaar geleerd
worden?

Djembécafé

Het vraagstuk dat hij daarbij centraal stelt,
is: waar vroeger antropologie gold als
'eurocentrisch' en 'kolonialistisch'
tegenover ontwikkelingsstudies als
'kritisch', 'van onderaf' en 'binnenuit', lijken
de rollen tegenwoordig te zijn
omgedraaid. Kees gaat in op de vraag of
deze beschrijving klopt en of er nog
behoefte is aan uitwisseling tussen de
vakgebieden.
	
  
	
  

Datum:
Tijd:
Plaats:

29 november
21:00
Bar Restaurant Walden

De perfecte manier om de maand af te sluiten en
de volgende met frisse moed én een kater te
beginnen: Djembécafé. Woensdag 29 november
is het weer zover en toveren we Walden om van
een restaurant tot een absolute feesttent!
Het eerste drankje is gratis en de rest van de
avond kost een bier, fris of wijn maar 2 euro.
Verwacht veel gedans en nog veel meer
gezelligheid!
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